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چكيده
نقاشــي الكي در دوره قاجار به اوج شــکوفايي خود رســيد و پس از آن به آرامي روبه  زوال نهاد . در اين 
ميان هنرمندان اصفهاني بيش ترين ســهم را در گسترش و شــکوفايي آثار نقاشي و تصوير سازي الکي 
بر عهده داشته اند. اين مقاله به منظور شناخت هرچه بيش تر زمينه و قابليت هاي هنر تصوير سازي در هنر 
ايراني تصاوير الكي در اصفهان دوره قاجار را گردآوري كرده و با توجه به مفهوم و تعريف تصويرسازي، 
مضامين و موضوعات موجود در نقاشي هاي الكي مكتب اصفهان، آن ها  را مورد بررسي قرار داده است.

پرسش هاي اصلي اين پژوهش عبارتند از: ١- آيا مي توان بعضي از آثار شيوه الكي را در رديف هنر تصويرسازي  
قرار داد؟ ٢- مضامين آثار تصويرسازي شده توسط هنرمندان اصفهاني دوره قاجار چيست؟ ٣- كدام موضوع 
بيش تر مورد توجه تصويرسازي به شيوه الكي در اصفهان بوده است؟ نتايج تحقيق نشان داد نقاشي الكي 
عصر قاجار، عالوه بر ويژگي هاي رايج شيوه نقاشي قاجاري، جنبه هاي تزئيني، تصويري و كاربردي هم دارد 
و بستر مناسبي براي تصويرسازي نيز محسوب مي شود. هنرمندان با وجود محدوديت هاي اين بستر جديد 
و نامتعارف، هم چنان عالقه مند به تصويرسازي موضوع هاي متنوع ادبي، تاريخي و ديني بر روي قلمدان ها و 
ساير اشياء الکي بودند. در پاسخ به سئواالت تحقيق مشخص شد موضوع اين آثار براساس مشتركات محتوايي، 
در سه مضمون : ١- ادبي ٢- تاريخي ٣- ديني، قابل طبقه بندي مي باشد وموضوع بيش تر اين آثار در بخش 
ادبي، داستان هايي از پنج گنج نظامي، در بخش تاريخي صحنه هايي از جنگ ها و  در بخش ديني، رواياتي 
از حضرت مريم و مسيح (ع)است. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات، 

كتابخانه اي و مشاهده اي است.
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تصويرسازي، الكي، قاجار، اصفهان، قلمدان.
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بررسي تصويرسازي به شيوه 
الكي در اصفهان عصر قاجار

مقدمه  
حيواني  و  گياهي  منشاء  دو  از  كه  است  الك، صمغي 
به دست مي آيد و براي  جالبخشي و رنگينه زايي در عرصه 
هنر مورد استفاده قرار مي گيرد. كاربرد اين ماده در خلق 
آثار هنري، شيوه اي  به نام نقاشي الكي(زيرالكي)را پديد آورد 
که نوعي نقاشي آبرنگ بر روي اشياي مقوايي مانند قلمدان، 
ماده  با  را  آن  كه سطح  بود  غيره  و  قاب آينه  كتاب،  جلد 
الك مي پوشاندند.اين هنر در كنار جنبه تزئيني- تصويري، 
كاربردهاي ديگري هم داشت؛ يعني اشيايي مانند قلمدان، قاب 
آينه، جلد كتاب، انواع جعبه، ورق هاي بازي، سازها، سيني و 
لوازم کاربردي و حتي بدنه ساختمان، بستري مناسب براي 

نقاشي الكي بودند. 
اين شيوه كه از اواخر دوره تيموري (سده نهم هـ .ق) 
در هرات بر روي جلد ها صورت مي گرفت، در دوره صفوي 
(سده هاي ١٠و١١هـ .ق) در تبريز و سپس اصفهان و ديگر 
مراكز هنري بر زمينه هاي ديگر هم اجرا مي شد. تا اين كه در 
عصر قاجار گستره قابل توجهي از آثار الكي توليد و به تكامل 
رسيد. اين شيوه در دربار هم، جايگاه ويژه اي يافته بود. با 
وجود اين كه تهران پايتخت حکومت قاجار بود ولي اصفهان 
نقطه اوج و شكوفايي اين هنر به شمارمي رفت و هنرمندان 

بسياري را در خود پرورش داد. 
اغلب موضوعات اين آثار تجريدي يا تصويري بودند. از 
بين موضوعات تصويري، گروهي كه به داستان يا واقعه و 
رويدادي اشاره داشتند يا ترجمه تصويري متني را به نمايش 

مي گذاشتند، تصويرسازي محسوب مي شوند. 
اين مقاله،  ابتدا هنر الكي در عصر قاجار را مورد بررسي 
قرار مي دهد  وسپس ضمن تحليل شيوه ها، زمينه ها، كاربرد ها و 
موضوعات آن به طور خاص به تصويرسازي الكي و انواع 
آن مي پردازد. اهداف اين مقاله شناسايي و معرفي ارزش هاي 
آثار الكي از ديدگاه تصويرسازي و بررسي و طبقه بندي 
موضوعات تصويرسازي در آثار الکي اصفهان عصر قاجار 
است. همچنين تالش مي شود به سئواالت زير پاسخ داده 

شود:
١- آيا مي توان بعضي از آثار شيوه الكي را در رديف هنر 
تصويرسازي  آثار  مضامين  داد؟ ٢-  قرار  تصويرسازي 
شده توسط هنرمندان اصفهاني دوره قاجار چيست؟ ٣- كدام 
موضوع بيش تر مورد توجه تصويرسازان به شيوه الكي در 

تصوير ١-    احتماال محمد اسماعيل، شيخ صنعان و دختر ترسا، 
 Khalili, :پشت قاب آينه، اصفهان، ١٢٧٦هـ    .ق، مجموعه خليلي،  ماخذ

1997,cat ,26

تصوير٢- نجفعلي، بهرام گور در گنبد سفيد، داخل قاب آينه اصفهان، 
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 - مقاله، توصيفي  اين  تحقيق  بوده است؟ روش  اصفهان 
تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات، كتابخانه اي و مشاهده اي 

است.

پيشينه تحقيق
قلمدان نگاري،  به ويژه  و  الكي ايراني  آثار  درمورد 
پژوهش هاي متعددي صورت گرفته كه برخي از آن ها در 
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قالب كتاب، پايان نامه تحصيلي و مقاالت علمي نشر يافته است. 
از جمله اين آثار مي توان به كتاب  هاي «هنر قلمدان» نوشته 
اديب برومند و «جلد ها و قلمدان هاي ايراني» نوشته محمد 

تقي احساني اشاره نمود. 
اما از آن جا كه مقاله حاضر هنر تصويرسازي به شيوه 
الكي در اصفهان عصر قاجار را مورد توجه و پژوهش قرار 
مي دهد، هيچ يك از آثار مورد اشاره به طور مستقيم پيشينه 
اين پژوهش محسوب نمي شود. در زمينه شناخت و ابعاد 
هنر تصويرسازي در ايران نيز مطالعات متعددي صورت 
گرفته كه مي توان به كتاب «تصويرسازي در عصر صفوي 
و قاجار» نوشته دكتر سيد محمد فدوي اشاره كرد. متاسفانه 
در اين كتاب به آثار الكي توجه نشده و اميد است مقاله حاضر 
خال موجود در زمينه مطالعه تصويرسازي به شيوه الكي را 

تا اندازه اي  پر نمايد.
تصويرسازي چيست؟

در طول تاريخ زندگي بشر، هنر تصويرگري به گونه هاي 
مختلف حضور داشته است. آثار به جا مانده از انسان هاي 
انسان  كه  است  واقعيت  اين  گوياي  تاكنون  تاريخ  قبل  ما 
درجهت بيان تصويري مسائل مختلف مورد نظرش، روي اشياء 
مختلف و وسايل و ابزار مورد استفاده اش به تصويرسازي 

پرداخته است.
تا قبل از اختراع كاغذ، تصويرسازان روايت هاي تصويري 

خود را روي ديوار، كوزه هاي سفالي، ورقه هاي پاپيروس١، 
پوست حيوانات و چوب درختان نقاشي مي كرده اند. با اختراع 
خط (٣١٠٠ پ.م) در تمدن بين النهرين و مصر باستان، كار 
تصويرسازان با تلفيق خط و تصوير كامل گرديد. آثار به جا 
مانده از مقابر مصريان قديم و لوح هاي سنگي به دست آمده 
آثار تصويرسازي  اولين  به عنوان  بين النهرين مي تواند  از 

انسان محسوب شود كه تركيبي از خط و نقش است .
 هنر نقاشي، پايه و اساس كليه فعاليت هاي هنري حوزه 
هنرهاي تجسمي است. نقاش هاي روي ديوارها، سفال ها، 
اشياء مختلف، نقاشي كتب مذهبي، ادبي و تاريخي و غيره 
تا مدت ها در طول تاريخ با اين عنوان مشخص مي گرديد. 
تصويرسازي٢ در آغاز به تزئينات دست نوشته هاي كهن 
گفته مي شد؛ سپس به معني كنده كاري و حكاكي روي چوب 
كه در ميان يك متن جا داده مي شود؛ و بالخره به نگاره هاي 
يك متن و يك كتاب گفته شد، بدون در نظر گرفتن روش هاي 

اجراي آن ها.(آيت اللهي، ١٣٨٤، ٢١٠)
با گذشت زمان و توسعه فعاليت هاي هنرمندان در اين 
زمينه، گرايش هاي مختلف هنر نقاشي كه كاربردهاي جديدي 
شدند.  جديدي  به تخصص هاي  تبديـل  خود  بـود،  يافـته 
آن ها  كاربرد  نوع  براساس  تخصص ها  اين  تقسيم بندي 
صورت گرفت و امروزه براي هر كدام از اين گرايش ها نام 

مشخصي وجود دارد.
 تصويرسازي  يكي از اين گرايش هاي تخصصي است 
و  فرهنگي  در رشد  را  اهميت خود  تاكنون  گذشته  از  كه 
هنري هر جامعه به اثبات رسانده است. تعاريف متعددي از 
تصويرسازي ارائه شده كه مي توان با توجه به آن ها تعريف 
واحدي ارائه داد و آن را از نقاشي و ديگر شاخه هاي هنري 

تفكيك كرد. 
را   تصويرسازي  نام،  هنرمند صاحب  مثقالي،  فرشيد 
روشن كردن و واضح كردن يك متن با مثالي كه قابل فهم 
باشد و يا تزئين يك كتاب با تصويرهاي توصيفي و يا تزئيني 
مي داند« در يك طرف معنا و يا متني موجود است، و در 
طرف ديگر مخاطبي كه اين معني و يا اين متن بايد براي او 
قابل درك و روشن شود».(مثقالي، ١٣٨٦، ١٥٩)روئين پاکباز 
نيز از تصويرسازي، به گونه اي هنر تصويري توضيح دهنده 
و وصف كننده ياد مي كند. تصويرساز غالبا به تجسم و ارائـه 

 ١- پاپيروس (Papyrus)، گياهي 
است كه كاغذ مصري وچيني از آن 
ساخته مي شد. ن.گ: پرويز مرزبان، 
تاريخ هنر، چاپ سيزدهم،  خالصه 

علمي  وفرهنگي، تهران، ١٣٨٤، ٢١٦
2-Illustration

تصوير ٤- محمد ابراهيم نقاش باشي، آبتني شيرين و نظاره خسرو،  
کارت هاي بازي، اصفهان، سده ١٤هـ    .ق، موزه هنرهاي تزئيني اصفهان،  

ماخذ: همان، ٩٦

ـ . ق،مجموعه خليلي، ماخذ: همان، ٢٤٥ تصوير ٥- منسوب به مکتب آقا نجف، جنگ چالدران، رويه قلمدان، اصفهان، نيمه دوم سده ١٣ ه



تصوير ٦- کاظم بن نجفعلي، جنگ کرنال، کناره قلمدان، اصفهان، 
ـ . ق، مجموعه خليلي.  ماخذ: همان، ٢٤٩ ١٢٧٧ه

١- انوار سهيلي كه تحرير جديدي از 
كليه دودمنه بهرامشاهي است توسط 
« حسين واعظ كاشفي » در قرن ٩ 
«شيخ  به نام  و  شد  نوشته  .ق.  ـ  ه
احمد سهيلي» از امراي  عهده سلطان 
حسين بايقرا نام  گذاري شـد. (آژند، 
مكتب نگارگري اصفهان، چاپ اول، 

فرهنگستان هنر، تهران، ٦٦، ٣٨٤)
 Narrative) روايي  نقاشي   -٢  
Painting): نوعي نقاشي است كه با 

تكيه بر شرح وقايع و داستان  پردازي، 
توجه نگرنده را جلب كند، و موضوع 
آن، عنصر اساسي محتوايش باشد. 
نوزدهم  سده  در  نقاشي  نوع  اين 
بسيار رواج داشت. نقاشي قهوه خانه 
در ايران را مي توان نمونه اي عاميانه 
از آن به شمار آورد.(پاكباز، ١٣٧٨، 

(٥٨٦

موضوعي مي پردازد كه با زبـان نوشتاري يا گفتاري نيز قابل 
بيان است. همين نكته عمده ترين وجه تمايز يك تصويرساز از 
يك نقاش به شمار مي آيد. ممكن است هدف كلي تصويرساز 
قابل فهم كردن يا جذاب نمودن موضوعي از يك متن باشد، 
ولي الزامي نيست كه تصوير (طرح نمودارگونه) منضم به متن 

باشد.(پاكباز،١٣٧٨، ٥٣٢)
اغلب آثار تصويرسازي سفارش دهنده داشته است، مثال سزار 
يا قيصر به ياد پيروزي ها و جنگاوري هاي خود، يادبودي 
به صورت نقش برجسته سفارش مي دادند و مي خواستند با 

تصويرسازي قدرت و حاكميت خود را به نمايش گذارد. 
درتاريخ نگارگري ايراني نيز تصاويري كه داراي روايت 
محسوب  تصويرسازي  و  بودند  وغيره)  تاريخي  (ادبي، 
مي شوند، هميشه سفارش دهنده داشته اند؛ ولي مواردي هم 
وجود داشته كه سفارش دهنده خود هنرمند بوده و نمي توان 
نياورد.  به حساب  تصويرسازي  را  آن  دليل  به همين  تنها 
انوار  به عنوان مثال در زمان صفوي، صادق بيك افشار، 
سهيلي١ را در سال ١٠٠٢ هـ .ق. بدون سفارش كسي،  تنها 
براي خويش تصويرسازي كرد. ولي با اين حال نمي توان 
اثر مورد اشاره را تصوير سازي قلمداد نكرد. پس ضرورت 
وجود سفارش دهنده نيز نمي تواند تعيين كننده مرز بين 

نقاشي و تصويرسازي باشد.
براي اين كه اثري تصويرسازي محسوب شود، شيوه و 
فن خاصي هم نمي تواند تعيين كننده باشد. اغلب، تصويرسازي 
را مربوط به هنر كتاب آرايي مي دانند و نسخه هايي از شاهنامه 
و يا ديگر كتب ادبي را تصويرسازي قلمداد مي كنند؛ در صورتي 
كه تصاوير در طول تاريخ از روايات تاريخي، مذهبي، ادبي و 
غيره بر روي ديوارها به صورت نقاشي ديواري يا در قالب 
نقش برجسته و يا روي اشياء كاربردي و وسايل خانه مانند: 
كوزه، كاسه، بشقاب و غيره وجود داشته و به خودي خود، 
موضوع روش و بستر خاص نيز از تعريف تصويرسازي 
حذف مي شود. تصويرسازي را نبايد با نقاشي روايي٢ يكي 
تصويرسازي  از  گونه اي  مي تواند  روايي  نقاشي  دانست. 
محسوب شود؛  همان طور كه نگارگري ايراني، گونه اي از 

تصويرسازي است.
 به اين معني كه  تصويرسازي صرفا شرح وقايع نيست، 

بلکه به بيان جوهر و عصاره مضموني داستان يا روايت 
نقاشي روايي همه عناصر  به گفته كريم نصر،  مي پردازد. 
در  مي كند.  بيان  اثر  چارچوب  يا  متن  درون  را  روايتش 
موردعناصر رواي، اشياء جان دار و بي جان، كامال در اين 
چارچوب تعريف شده و قابل تشخيص اند. مثال اگر شخصي 
به جايي اشاره مي كند يا رفتار خاصي از خود نشان مي دهد، 
انگيزه اين رفتار يا محل اشاره در خود اثر بيان مي شود و 
مخاطب احتياجي به مراجعه به متني خارج از اثر ندارد و اگر 
داشته باشد، از پيش با آن آشناست. او روايت هاي مذهبي 
را كه نقاشان بسياري به آن پرداخته اند در همين گروه جاي 

مي دهد.(نصر، ١٣٨٦، ١٥٤)
 الزم به يادآوري است در هيچ نقاشي، حتي از نوع روايي 
آن، تصوير نمي تواند به طور كامل جاي متن را بگيرد؛ آن گونه 
كه بتوان از روي اشخاص، محل و حاالت در تصوير، بدون 
رجوع به متن به آن روايت رسيد. حتي در روايت هاي ديني نيز 
اين امكان وجود ندارد؛ چرا كه اگر مثال فردي مسيحي، يكي 
از تابلوهاي قهوه خانه اي را كه روايت كربال و ظهر عاشورا 
را به تصوير مي كشد، به تماشا بنشيند، بدون داشتن زمينه و 

آگاهي قبلي يا رجوع به متن، نمي تواند به داستان آن پي ببرد.
 به اين ترتيب نقاشي روايي در فرهنگ غير مرتبط نمي تواند 
هر  گفت  مي توان  توضيحات  اين  با  شود.  متن  جايگزين 
تصويري كه داستان، واقعه و يا رويدادي را روايت كند و يا 
موضوع و مفهومي را همراه با متن در جهت ترجمه تصويري 

آن متن بيان كند، تصويرسازي محسوب مي گردد. 
 البته اين گونه روايت گري به معناي پاي بندي محض 
از  به متن  توجه  با  نيست و تصويرساز  متن  يا  به روايت 
خيال پردازي و تمثيل نيز در كارش استفاده مي كند. حال با 
توجه به اين تعريف، در ادامه بحث، آثار الکي مکتب اصفهان 

از ديدگاه تصوير سازي بررسي خواهد شد.
تصويرسازي الكي در دوره قاجار 

  Lacque کلمه الک  كه در فرهنگ اروپايي و به زبان فرانسوي
و در محاوره انگليسي Lac  گفته مي شود. (احساني، ١٣٦٨، 
٣١) در واقع صمغي به رنگ هاي  سرخ، خرمايي و يا قهوه اي 
است که از دو منشاء حيواني و گياهي به دست مي آيد و برق 
و جالي مطبوعي دارد. لك يا لكا كه در فارسي آن را الك 
مي نامند، در فرهنگ هاي مختلف فارسي با تعاريف تقريبا 
مشابه آمده است. به عنوان نمونه درلغت نامه دهخدا آمده 
است که لكا و لك، رنگ سرخي است كه نقاشان به كار مي برند 
و اسم فارسي آن لك است و همچنين فرهنگ الروس اصل 

اين کلمه را فارسي دانسته است.(دهخدا،١٣٧٧، ١٩٥٤٦) 
به نقاشي الکي، نقاشي روغني نيز گفته مي شود كه شايد 
به علت وجود روغن بزرک در آن باشد و يا به گفته روئين 
پاکباز اين شيوه  نمودي همانند نقاشي رنگ و روغن داشته 

است.(پاكباز، ١٣٧٨، ٥٩٠) 
همچنين دكتر گل گالب در کتاب گياهان دارويي آورده 
اصطالح روغني در اصل به واژه روغناس باز مي گردد که 

بررسي تصويرسازي به شيوه 
الكي در اصفهان عصر قاجار
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اشاره به همان گياه روناس است.
 از ريشه گياه روناس، ماده قرمز رنگي به نام آلزارين١ 
به دست مي آيد که در رنگرزي به کار مي رود؛ ماده اي كه الک 
کاران به جالي بي رنگ حاصل از الک اضافه مي کردند و الک 
قرمز خوش رنگ و شفافي به دست مي آوردند.(گل گالب 
به نقل از بياني،١٣٧٢، ٨) اين موضوع را مي توان دليل ديگري 
براي کاربرد اصطالح نقاشي روغني دانست. اما نام متداول 

اين شيوه، همان نقاشي الکي است.
کاربرد الك در ايران پيشينه ديرينه اي دارد. به نوشته  

محمد تقي احساني ايرانيان پيش از ظهور اسالم با الک آشنايي 
داشته و در معماري براي حفاظت از چوب در مقابل آسيب 
حشرات و حفظ اشياء چوبين در مقابل حرارت ورطوبت، آن 
را به كار مي بردند.آن ها در فن الك كاري نيز كه ميراثي از 
گذشتگان است، پيش از هجوم مغوالن و تيموريان و ارتباط 
با مردم چين در آن دوران، اين ماده را مي شناختند و آن 
را در فن صباغي، رنگرزي و نقاشي به كار مي بردند و اين 
نکته که ايرانيان هنر الک کاري را در جلد سازي، درعصر 
تيموريان از هنر چيني تقليد و اقتباس کردند، سخت بي اساس 

  Robinson1999 , 231   : ـ .ق، موزه برن سوئيس، ماخذ تصوير ٩ – محمد اسماعيل، جنگ هاي محمد شاه، رويه در جعبه، اصفهان، ١٢٨٢ه

تصوير ٧- محمد ابراهيم نقاش باشي، جنگ ايران و روس، رويه قلمدان، اصفهان، ١٣٢٥هـ .ق، مجموعه خليلي، ماخذ: همان، ٢٢٢

ـ  .ق، مجموعه خليلي،  ماخذ: همان، ٢٤٣ تصوير ٨- محمد اسماعيل، جنگ معتمد الدوله عليه قبايل شورشي، رويه قلمدان، اصفهان، ١٢٦٦ه

1-Alizarin



است.(احساني،١٣٦٨، ٢٩) نقاشي الكي نوعي نقاشي آبرنگ بر 
روي اشياي مقوايي (پاپيه ماشه)١ است كه روي آن با ماده 
جال دهنده (الك) پوشانيده مي شود.(پاكباز، ١٣٧٨، ٥٩٠)گفته 
مي شود موالنا ميرك اصفهاني، هنرمند عصر صفوي، نخستين 
فردي بود كه با ابداع در هنر تجليد، به شيوه الكي دست يافت. 
وي روي جلد را به جاي ضربي يا ضربي طالپوش كه داراي 
انواع نقوش اسليمي و ختايي يا تشعير برجسته بود، بوم 
مشكي كرده و تشعير مي ساخت. جلدهاي الكي اثر ميرك، 
شامل گل و بته و اژدها در حال گرفت و گير و آهو در حال 
گريز و پرندگان بود؛ بر همين اساس به اين شيوه كار، شيوه 

آقا ميركي مي گفتند.(سرمدي، ١٣٧٩، ٩٢١)
 روش كار او به طور خالصه چنين است: نخست شئي 
مورد نظر را با خمير كاغذ و چسب، به مدد قالب هاي چوبي 
مخصوص مي سازند. سپس سطح شئي را بوم سازي (زمينه 
براي  معموال  آماده شود.  نقاشي  براي  تا  سازي) مي كنند 
اجراي طرح از رنگ ماده محلول در آب استـفاده مي كنند و 
در پايان، سطح نقاشي شده را با قشري ضخيم از روغن 

كمان٢ مي پوشانند. 
 از آغاز رواج شيوه الکي اشياء كاربردي، بستري مناسب 
براي نقاشي الكي بود. از رايج ترين اشيايي كه نقاشي الكي بر 
روي آن ها انجام مي شد، قلمدان، قاب آينه، انواع جعبه، جلد 
كتاب، ورق هاي بازي، انواع ساز ها وغيره بود؛ حتي در آثار 

معماري، بر روي درها، گاه سقف و يا ديوارها ونيز روي 
انجام مي شد. در عصر  قاب بندي هاي چوبي، نقاشي الکي 
قاجار گستره قابل توجهي از آثار الكي توليد شد و اين شيوه 

به تكامل رسيد. 
بررسي انواع تصويرسازي در آثار الكي اصفهان عصر 

قاجار 
قاجار  عصر  در  الكي  هنر  شد  اشاره  كه  همان طور 
به نهايت اوج و شكوفايي خود رسيد. در اين عصر با وجود 
اين كه تهران پايتخت بود، اما هنرمندان اصفهاني در ارتقاء 
اين شيوه نقش مهمي بر عهده داشتند. از جمله: آقا نجف، 
محمد اسماعيل، محمد ابراهيم، ميرزا آقا امامي و ديگران كه 
در جهت شكوفايي هنر الكي، هنرمندان بسياري را دامان خود 
پرورش داده اند. در ادامه انواع تصويرسازي الكي ، در تعدادي 
از آثار متعلق به اصفهان دوره قاجار بررسي مي شود. الزم 
به ذکر است، اين تصاوير صرفا جنبه مصداقي داشته وبه 
منظور  معرفي موضوع مي باشد که در مجموعه هاي متفاوتي 

در سطح جهان نگه داري مي شوند.  
با توجه به تعريف ارايه شده از تصوير سازي و  بررسي 
موضوع هاي آثار الكي دوره قاجارو طبقه بندي آن ها، مي  توان 
مضامين تصويرسازي اين دوره را به شرح زير شناسايي 

کرد : 
١-تصويرسازي مضامين ادبي 

٢-تصويرسازي مضامين تاريخي 
٣-تصويرسازي مضامين ديني

اين  که  است  ضروري  موضوع  اين  يادآوري  البته 
طبقه بندي به طور کامل تمامي آثار تصويرسازي الکي را از 
يکديگر تفکيک نمي کند. زيرا برخي از موضوع ها مي توانند در 
چند طبقه قرار گيرند. به طور مثال داستان حضرت يوسف 
و زليخا عالوه بر اين که روايتي ديني است، در آثار ادبي متعدد  نيز 

به آن پرداخته شده است. 
نيز دارند.  تاريخي جنبه ديني  از وقايع  همچنين برخي 
به همين دليل در طبقه بندي آثار تصويرسازي کوشش  خـواهد 
شد وجه بارز موضوع در نظر گرفته شود. نکته ديگري که در 
اين طبقه بندي مدنظر قرار گرفته، جنبه وابستگي تصويرسازي 
به متن است. به بيان ديگر اين طبقه بندي در برگيرنده سه گونه 
بارز متن يا روايت است که ماهيت موضوعي تصويرسازي 
را نيز تعيين مي کند. بنابر اين هنگامي صحنه شکار يا بزم و 
نظاير آن تصويرسازي محسوب مي شود که وابسته به متن 
يا روايت باشد و اين روايت به گونه اي، ادبي، تاريخي يا ديني 

خواهد بود.
١-  تصويرسازي مضامين ادبي 

نقاشي ايراني از ابتدا پيوندي تنگاتنگ با ادبيات فارسي 
و  عرفاني  تفكرات  قاجار  دوره  در  اگرچه  است.  داشته 
مضامين ادبي درمقايسه با دوره هاي قبل رنگ باخته بود، ولي 
همچنان گرايش به بعضي موضوعات و داستان هاي ادبي 

وجود داشت؛ كه مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد: 

تصوير ١٠- محمد اسماعيل، ورود ناصرالدين ميرزا و اميرکبير 
به ايروان، درون قاب آينه، اصفهان، ١٢٧١ هـ . ق، موزه برن سوئيس، 

ماخذ: احساني، ١٣٨٢، ٢٤ 

بررسي تصويرسازي به شيوه 
الكي در اصفهان عصر قاجار

 (Papier Mache  ) ماشه  ١-پاپيه 
خيس  کاغـذ  از  است  مخلـوطی 
خورده و چسب که پس از خشک شدن، 
سفت می شود و در ساختن اشياء و 
پيـکره ها و خصوصًا قلمدان به کار 

می رود.( مرزبان،  ١٣٧٦، ١٨٠)
٢- مخلوطی است از روغن بزرك و 
سندروس که در گذشته برای صيقل 
دادن کمان از آن استفاده می کردند.

(Khalili, 1996,15)
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داستان شيخ صنعان و دختر ترسا:  اين داستان كه برگرفته   
از كتاب منطق الطير عطار نيشابوري و از شاهكارهاي ادب 
فارسي در سده ششم هجري است كه به دفعات در آثار الكي 
دوره قاجار تصوير شده و معموال در چهار مجلس ديده 

مي شود:
١- ديدار شيخ با دختر ترسا و گرفتار شدن او به عشق دختر.

٢- خمرنوشي شيخ از دست نگار به پيشنهاد وي.
٣- شرح شيدايي شيخ و مالمت مريدان.

٤- خوك چراني شيخ به دستور معشوق. (تصوير١)
داستان بهرام گور و هفت گنبد

 هفت پيكر يا بهرامنامه،  يكي از منظومه هاي خمسه 
نظامي است كه مركب از هفت حكايت از زبان هفت همسر 
اوست ولي هنرمندان، تنها مجالس مالقات بهرام با دختران 
هفت اقليم يعني بخش غنايي داستان را تصوير كرده اند. از آن 
جا كه هر اقليم به رنگ خاصي بود، در اغلب تصاوير با تاكيد 

رنگي به آن اشاره شده است.١(تصاوير ٢ و ٣)
داستان خسرو و شيرين

 اين داستان نيز يكي ديگر از مثنوي هاي خمسه نظامي است 
و مورد توجه اغلب هنرمندان بوده است. از جمله صحنه هاي 
اين داستان كه زياد    هم تصوير شده، مربوط به آبتني كردن 
شيرين و نظاره خسرو، عيش و نوش خسرو و شيرين، نظاره 

شيرين به كوه كندن فرهاد و لحظه جان دادن فرهاد در عشق 
شيرين است. (تصوير ٤) 

و نيز داستان ليلي و مجنون، داستان هايي از تذكره االولياء 
عطار در مورد عرفايي نظير ابراهيم بن ادهم، شيخ ابوالحسن 
مانند  شاهنامه  از  داستان هايي  و  حالج  منصور  خرقاني، 
انوشيروان و زنجير عدل، ضحاك و فريدون، اسكندرو نظاير 

آن از ديگر موضوعات تصويرسازي  ادبي است. 
٢- تصويرسازي مضامين تاريخي 

گاه رويدادهاي تصوير  تاريخي،  در مورد موضوعات 
شده  به عنوان يك سند تاريخي، وقايع همان دوران يا دوره هاي  
قبل را نمايش مي داد و هنرمند نيز با رويكردي غير قراردادي 
به ضبط وقايع دوره خود و گذشته مي پرداخت و حوادث 

تاريخي را با تصويرسازي جاودانه مي كرد.  
توجه به مضامين تاريخي در دوره قاجار بيش تر مورد 

توجه بوده است.٢ 
جنگ  ها 

از جمله وقايع تاريخي، جنگ ها و به ويژه جنگ هاي متعدد 
دوره قاجار است که اغلب موضوع تصويرسازي قرار گرفته 

و در اين جا به برخي از آن ها اشاره مي شود:
 جنگ چالدران: وقايع اين جنگ از دوره صفوي و بعد 
از آن، به دفعات تصويرسازي شده و به دليل اهميت آن، حتي 

   Khalili, 1997,cat 98   :تصوير ١١- آقا نجف، مالقات با پير فرزانه، رويه قلمدان، اصفهان، ١٢٨٦هـ ق، مجموعه خليلي، ماخذ

ـ . ق،  مجموعه  تصوير ١٢- منسوب به حيدرعلي، مناظره شيخ بهايي با ميرفندرسکي، رويه قلمدان (قاب بيضي وسط)، اصفهان، اواخر سده ١٣ ه
خليلي،  ماخذ: همان، ٢٨٦

  ١- اگرچه در تصويرسازي الكي 
قهوه اي  قرمز -  حاكم  رنگ  به دليل 
اين شيوه  از ويژگی های خاص  كه 
به چشم  كم تر  رنگ  تفاوت  است، 
مي خورد؛ ولي گاه با آوردن زيرنويس 
اشاره شده  آن  رنگ  و  گنبد  به نام 

است.
مي توان  دوره  اين  از  قبل  ٢-     تا    
به «تاريخ جهانگشاي نادري» اشاره 
كرد كه اولين كتاب مصور تاريخي 
است (استرآبادي، تاريخ جهانگشاي 
نادري، سروش و نگاره، تهران، ١٣٧٠) 
هرچند قبل از آن هم، در دوره صفوي 
به ويژه مكتب اصفهان به بعد، توجه 
به مسائل روز و دربار در نقاشي ايراني 
قاجار  دوره  در  بود.  كرده  رسوخ 
تاثير مسائل روز و وابسته به دربار 
تا اين حد بود كه تصويرسازان نيز 
با فاصله گرفتن از ادبيات به مسائل   
اجتماعي و سياسي زمان خود نزديك تر 
مي شدند تا آن جا كه وقتي رجعتي هم 
به ادبيـات داشتند هنرمند تصويرساز 
از  داستان،  شخصيت هاي  به جاي 
شخصيت هاي شاهان و افراد زمان 
در  جمله  از  مي كرد.  استفاده  خود 
«هزار و يكشب» اثر «صنيع الملك» 
آن جا كه حكاياتي از شاه و وزير دارد 
صورت شاه را شبيه ناصرالدين شاه 
و صورت وزير را شبيه ميرزا تقي 
خان اميركبير كشيده است (آشتياني، 
از تصاوير  يكي  يا در   (١٣٦٣، ١٥١
چاپ سنگي از خمسه نظامي، تصوير 
داستان فريدون با آهوست كه نقاش 
آن «مصطفي»، فريدون را به صورت 
ناصرالدين شاه با لباس رسمي سلطنت 
سوار بر اسب كشيده است.(مددپور، 

(١٣٧٣، ٢٤٢



در دوره هاي بعدي و از جمله دوره قاجار نيز تصوير شده 
است. يكي از معروف ترين آثار مربوط به اين موضوع، پرده 
بزرگ رنگ روغن در چهلستون اصفهان است (با رقم يا 
صادق الوعد) كه به احتمال زياد تصويرگران الكي اصفهاني 
دوره قاجار از آن ملهم بوده اند.(تصوير ٥) همچنين جنگ 
ايران و روس (تصوير٧)  كرنال (تصوير ٦) و جنگ هاي 
از ديگر موضوعات جنگي مورد توجه تصوير سازان الکي 

اصفهان است.
دارد  وجود  قلمدان هايي  قبايل شورشي:  عليه  جنگ 
كه مراحل مختلف اين جنگ ها، شامل لشكركشي يا خود 
صحنه رويارويي دو سپاه در آن تصوير شده است. از جمله 
قلمداني اثر محمداسماعيل نقاش باشي متعلق به سال ١٢٦٦ 
هـ. .ق موجود است كه اتفاقات جنگ و مراحل اردوكشي جنگ 
«معتمدالدوله» عليه قبايل شورشي، بر وجوه مختلف آن 

 (Khalili, 1997, Cat243 ). تصوير شده است
اين موضوع به واسطه ابيات ناقصي که بر بدنه قلمدان 

نگارش يافته، قابل تشخيص است.١ (تصوير ٨)
وجوه مختلف قلمداني ديگر نيز جنگ «حشمت الدوله» بر 
عليه شورشيان را  نشان مي دهد كه توسط محمد اسماعيل 
 Khalili, ).در سال ١٢٧١هـ .ق در اصفهان كار شده است
cat 246,1997) به کمک نام هر شخصيت (حشمت الدوله 

حمزه ميرزا و اميراسالن خان و ساالر الدوله) که در کنار 
تصوير آنا نوشته شده و رجوع به منابع تاريخي مي توان 
به موضوع جنگ پي برد. جنگ عليه همان قبايل شورشي، 
ولي اين بار به رهبري شاهزاده ديگر قاجار يعني «سلطان 
مراد ميرزا» بر روي قلمداني ديگر اثر محمد اسماعيل در 
سال ١٢٦٨هـ .ق در اصفهان، بر همه وجوه آن تصوير شده 

 (Khalili, 1997, Cat247 ).است
جنگ هاي محمدشاه: جعبه اي در موزه برن سوئيس 
محمد  رقم  با  .ق  به سال ١٢٨٢هـ  مربوط  كه  دارد  وجود 
اسماعيل است و چهار روايت تاريخي مربوط به جنگ هاي 
كناره هاي  روي  كتيبه هاي  مي دهد.  نمايش  را  محمدشاه 
جعبه حاكي از آن است كه موضوع اصلي «محاصره فتح 

هرات» است.(كنبي، ١٣٧٧، ٣٤٥) (تصوير ٩)
 از ديگر رويداهاي تاريخي مي توان به قاب آينه اي اشاره 
در  اسماعيل  محمد  توسط  .ق  سال ١٢٧١هـ  در  كه  كرد 
اصفهان ساخته شده است. اين قاب آينه نيز در موزه برن 
سوئيس نگه داري مي شود و موضوع درون قاب آينه  ورود 
به ايروان  تبريز  از  واميركبير  (وليعهد)  ميرزا  ناصرالدين 

است.(احساني، ١٣٦٨، ١٣٦) (تصوير ١٠)
موضوع تاريخي ديگري نيز وجود دارد كه پس از يافتن 
تعداد قابل توجهي قلمدان با موضوع مشابه «مالقات با پير 
مرشد» و«مالقات با حكيم فرزانه» و بررسي آن ها، شناخته 
شد. اين موضوع مربوط مي شود به يك روايت هندي٢ از 
ديدار اكبرشاه با شيخ سليم چشتي و ماجراي تولد جهانگير 
پسرش، كه وقوع آن به تاريخ ١٠٨٤هـ .ق ثبت شده و محمد 
زمان آن را روي قلمداني براي  شاه سليمان تصوير كرده 
است. (Khalili, 1996, 134)در دوره قاجار، اين موضوع 
با همان عناصر و تركيب بندي دوره قبل ولي با سبك خاص 

قاجاري تصوير شده است .(تصوير ١١) 
تصاوير  با  بسيار  كه  ديگري  تاريخي  موضوعات  از 

تصوير ١٣- محمد زمان چهارم يا پنجم، يوسف و زليخا، داخل قاب 
ـ  .  ق، مجموعه خليلي،  ماخذ: همان،٦٩ آينه، احتماال اصفهان،١٢٣١ه

رويه جعبه دايره اي،  اسماعيل،  قرباني کردن  نجفعلي،  تصوير ١٤- 
ـ . ق، مجموعه خليلي،  ماخذ:  همان، ٢٣٢ اصفهان، اواسط سدة ١٣ه

  ١ -  بيت آخر اين  اشعار  كه   در
 حاشيه ها آمده گواه اين مسأله است:   
آن  پناهبر  گيتي  شهنشاه  به حكم 
عرصه زد معتمد (؟) اين كلمه به علت 

ريختگي قلمدان خوانده نشد.
مالقات  تصويرسازي  ايران  ٢-در 
و  صوفيان  فرزانه،  پير  با  شاهان 
ديرينه  پيشينه اي  طريقت  پيران 
نگاره هايي  جمله  از  است.  داشته 
جامي  اورنگ  هفت  به کتاب  مربوط 
در  ميرزا»  «ابراهيم  به سفارش  که 
مشهد نقاشی شد، نمونه ای از اين 
موضوع را به نمايش می گذارد. اما اين 
مساله در هند جنبه روايت تاريخي پيدا 
مي كند و تصاوير مربوط به آن را مي 
توان در زمره تصويرسازي تاريخي 

طبقه بندي كرد. 

بررسي تصويرسازي به شيوه 
الكي در اصفهان عصر قاجار
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تقريبا يكسان بر روي اشياء الكي كار مي شد، مناظره شيخ 
بهايي و ميرفندرسكي و داستان حمله ور شدن شيري غران 
به آن مجلس مناظره و رام شدن آن به نيروي باطن توسط 

ميرفندرسكي است. (تصوير ١٢)
٣- تصويرسازي مضامين ديني 

 تصوير سازي داستان هاي قرآن، حكايات و روايات ديني 
ويا در ارتباط با آيات و اشعار مذهبي در اين گروه قرار 
الکي  آثار  در  كه  حكاياتي  و  داستان ها  جمله  از  مي گيرد 
هنرمندان اصفهان بيش تر مورد توجه قرارگرفته مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
حكايت حضرت يوسف (ع) و زليخا: اين داستان كه 
احسن القصص قرآن نام گرفته، در ادبيات عرفاني نيز مورد 
توجه بوده و توسط شاعراني همچون نظامي وجامي به نظم 
درآمده و نگاره هايي نيز با اين موضوع از نگارگران دوره 
تيموري و صفوي به جا مانده است. همچنين اين داستان در 
دوره قاجار هم موضوع تعدادي از اشياء الكي بوده است. 
هنرمندان بيش تر صحنه اي را تصوير كرده اند كه زنان از 
حسن يوسف، دستان خود را به جاي ترنج با چاقو مي برند. 

(تصوير ١٣)
قرباني شدن اسماعيل توسط حضرت ابراهيم (ع): اين 
داستان كه توسط هنرمندان اروپايي نيز تصوير شده، در 
تصاوير الكي اصفهان دوره قاجار هم به چشم مي خورد. 

(تصوير ١٤) 
روايت  مسيح (ع):  و  به حضرت مريم  مربوط  حكاياتي 
قرآني حضرت مريم و مسيح(ع) با روايات مختلف در ديگر 

تصوير ١٦- پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)،  اثر محمد اسماعيل،  رويه قاب 
  Robinson : ـ .ق، موزه برن، سوئيس، ماخذ آينه، اصفهان، ١٢٨٨ ه

    1999,257

ـ .ق، مجموعه خليلي،  ماخذ:  همان،٢٣٠ تصوير ١٥- نجفعلي، حضرت مريم و مسيح (ع)، رويه در جعبه، اصفهان،  اواسط سده ١٣ ه



نتيجه 
در بررسي آثار الكي، با تكيه بر محتوا و نيز توجه به تعريف تصويرسازي، مي توان بعضي از اين آثار را 
تصويرسازي قلمداد كرد. در پاسخ به سئوال اول تحقيق مي توان گفت آثار الكي دوره قاجار، عالوه بر 
جنبه هاي كاربردي - تزئيني، ارزش هاي ويژه اي  نيز در زمينه تصويرسازي نيز دارند. اين نكته نشان 
مي دهد هنرمندان تصويرساز، بستر جديدي به جاي صفحات كتاب براي تصويرسازي يافته بودند؛ 
بستري كه كاربردي نيز بود. با جمع آوري تصاوير آثار الكي تصويرسازي شده متعلق به اصفهان در 
دوره قاجار و بررسي موضوعي دقيق آن ها در پاسخ به دومين پرسش تحقيق  اين نتيجه حاصل شد 
كه اين آثار در سه مضمون ادبي، تاريخي و ديني قابل طبقه بندي هستند. همچنين در پاسخ سئوال سوم، 
نتايج تحقيق نشان مي دهد  در بخش ادبي، داستان شيخ صنعان و هفت گنبد بهرام بيش ترين موضوعات 
را به خود اختصاص داده و به نظر مي رسد آثار عطار و نظامي، توجه هنرمندان زيادي را به خود معطوف 
ساخته است، به طوري كه از بين آثار بررسي شده داستان هاي پنج گنج نظامي، حداقل يك نمونه 
تصويري يافت شد. در بخش تصويرسازي تاريخي، گرايش هنرمندان به تصويرسازي جنگ ها زياد تر 
از موضوعات ديگر است. تصويرسازي ديني الكي نيز، اغلب به تصاوير و رواياتي از حضرت مريم 
و مسيح (ع) اختصاص دارد. به طور كلي مي توان نتيجه گرفت هنر الكي در اصفهان عصر قاجار 

ارزش هاي هنري بسياري دارد كه قابليت تصويرسازي يكي از آن هاست. 
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١- صورت شير حق ولي خداست   
يا كه آئينه خداي نماست/ ديد چون 
عقـل نقش روي علي گفت آئينه جمال 

خداست

اين داستان  از  دارد. صحنه هايي  نيز وجود  كتب آسماني 
كه بيش تر ترسيم شده، صحنه تولد حضرت مسيح (ع)، و 
قرار گرفتن او در در دامان حضرت مريم، مسيح (ع) در جمع 
فرشتگان و حواريون، يوحنا (ع) در حال غسل تعميد مسيح (ع)، 
عروج حضرت مريم و نظاير آن است كه در تصاوير الكي 

وجود دارد. (تصوير ١٥) 
پيامبراسالم(ص) و ائمه اطهار (ع): بنابر آن چه گفته شد، 
تصاوير مربوط به پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در صورتي که 
رواياتي از زندگي آن بزرگواران را بيان كنند يا با نوشته هايي 
ديني  تصويرسازي  باشند،  همراه  موضوع  با  ارتباط  در 
محسوب مي شوند. بنابر اين تصاويري که فقط حالت شمايل 

گونه دارند، در گروه آثار تصويرسازي قرار نمي  گيرند.
براي مثال محمداسماعيل، در دو گوشه بااليي قاب آينه، 
اسرافيل و ميكائيل را در حالي ترسيم کرده كه  به دميدن 
معراج  از  اي  صحنه  قاب،  باالي  وسط  در  و  مشغول اند 
پيامبر(ص) تصوير شده است كه ايشان را سوار بر براق 
   (Robinson, 1999, 257).به همراه فرشتگان نشان مي دهد

در وسط قاب نيز، شمايل حضرت علي (ع) با اندازه اي 
بزرگ تر از سايرموضوعات قاب، تصوير شده كه با توجه 
به اشعاري كه در حاشيه به خط نستعليق در مدح حضرت 
علي (ع) آمده است١، تصاوير اين قاب آينه را مي توان تصوير 

سازي ديني قلمداد كرد. (تصوير ١٦) 
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